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Utbytbara läkemedel, regionala tillägg
Bakgrund
Läkemedelsverket beslutar på nationell nivå om utbytbarhet för läkemedel. Deras lista över
utbytbara läkemedel ligger till grund för generiskt utbyte på apotek. Listan och information
om systemet för utbytbarhet finns publicerad på Läkemedelsverkets webbplats. På
webbplatsen www.fass.se kan man för ett utvalt läkemedel se vilka andra läkemedel det är
utbytbart mot.
Region Östergötlands riktlinje Utbytbara läkemedel – regionala tillägg är tänkt som ett
komplement till Läkemedelsverkets lista. Den innehåller enbart läkemedel som inte bedömts
vara utbytbara av Läkemedelsverket men som Läkemedelskommittén i Östergötland bedömt
kan bytas ut i sluten vård. Region Östergötlands lista över regionala tillägg uppdateras
årligen och godkänns av Läkemedelskommittén.
En sjuksköterska har rätt att byta läkemedel enligt läkemedelsverkets lista över utbytbara
läkemedel och enligt dokumentet Utbytbara läkemedel - regionala tillägg under förutsättning
att det finns dokumenterat i en lokal rutin för läkemedelshantering som fastställts av
verksamhetschef eller motsvarande.
Observera! En sjuksköterska inte får genomföra byte av läkemedel markerade med * utan
först varit i kontakt med ansvarig läkare. Bakgrunden är att dessa bedömts vara utbytbara
enligt Läkemedelskommitténs expertgrupper men kan kräva särskilt ställningstagande då
utbyte skulle kunna påverka behandlingseffekten negativt i vissa fall. Exempelvis kan en liten
förändring i plasmakoncentration vara kliniskt relevant vid behandling av ett
sjukdomstillstånd, men inte vid behandling av ett annat.
Observera! Det är inte säkert att en synonym finns i alla styrkor. Kontrollera alltid
läkemedlets styrka och beredningsform vid byte.
Samtliga byten mellan utbytbara läkemedel och regionala tillägg ska dokumenteras, se
riktlinje ”Läkemedelshantering i Cosmic” i Dokumenta.
Information om vilka läkemedel som är upphandlade ser du i WebbAbest och på
läkemedelswebben. Vid frågor kring Utbytbara läkemedel – regionala tillägg, kontakta
Läkemedelskommittén i Östergötland, e-post: lakemedel@regionostergotland.se.
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Tabell över utbytbara insuliner (rekommenderade läkemedel i fet stil)
Insulintyp
Direktverkande

Basinsulin

ATC-kod
A10AB06
A10AB05
A10AB04
A10AB04
A10AB05
A10AC01

Mix-insulin

A10AD04
A10AD01
A10AD05

Insulin
glargin*

A10AE04

Läkemedelsnamn
Apidra
Fiasp
Humalog
Insulin Lispro Sanofi
Novorapid
Humulin NPH
Insulatard
Insuman Basal
Humalog Mix 25
Insuman Comb 25
NovoMix 30
Abasaglar*
Lantus*
Toujeo*

Kommentar

Observera att Insuman Comb 25
ska tas 15-20 min före måltid till
skillnad från Humalog mix 25 och
Novomix.
Observera att Toujeo inte är
utbytbart för sjuksköterskor utan
kräver läkarordination.

Tabell över utbytbara läkemedel undantaget insuliner
Sammankallande i respektive expertgrupp har faktagranskat utbyte inom sitt respektive
expertområde.
Sammankallande är;
Expertgrupp Smärta och Neurologi Helena Gauffin
Expertgrupp Hjärta-kärl exklusive hypertoni Peter Wodlin
Expertgrupp Endokrinologi inklusive hypertoni Ulf Rosenqvist.
Läkemedel

Beredningsform

Exempel på synonym

Substans

ATC-kod

Brieka*
(OBS! Epilepsi)
Furix Retard
Gabapentin*
(OBS! Epilepsi)
Lasix Retard
Lyrica*
(OBS! Epilepsi)
Neurontin*
(OBS! Epilepsi)
Pregabalin*
(OBS! Epilepsi)

kapsel

Pregabalin (OBS! Epilepsi)

pregabalin

N03AX16

depotkapsel
kapsel

Lasix Retard
Neurontin (OBS! Epilepsi)

furosemid
gabapentin

C03CA01
N03A X12

depotkapsel
kapsel

Furix Retard
Pregabalin (OBS! Epilepsi)

furosemid
pregabalin

C03CA01
N03AX16

kapsel

Gabapentin (OBS! Epilepsi) gabapentin

N03A X12

kapsel

Lyrica (OBS! Epilepsi)

N03AX16
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